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Ringkasan Eksekutif
Secara eksposur, intensitas percakapan soal KRI Nanggala 402 terpantau sangat tinggi atau
kurang lebih 72.000 unggahan. Puncak perbincangan terjadi pada tanggal 24 April saat KRI
Nanggala-402 secara resmi dinyatakan karam (subsink).
Engagement paling tinggi berasal dari akun-akun televisi dan berita daring akibat adanya
pemberitaan secara langsung.
Hampir semua klaster akun di media sosial membicarakan insiden ini. Bahkan, terdeteksi
percakapan dari luar negeri, terutama Malaysia.
Narasi yang dominan diangkat, baik oleh kelompok pro maupun kontra pemerintah
berkaitan dengan proses pencarian KRI Nanggala dan seruan memanjatkan doa untuk
keselamatan awak kapal.
Sempat ditemukan narasi miring perihal kondisi alutsista dan sorotan terhadap Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto, namun tidak membesar karena hanya diangkat oleh akun
yang tidak berpengaruh.
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21 April 2021
• Kapal Selam KRI
Nanggala 402
diberitakan hilang
kontak di wilayah
perairan Bali
• TNI temukan
tumpahan minyak

22 April 2021
• Area kapal selam hilang sudah
ditemukan berdasarkan
tumpahan minyak yang
ditemukan
• AS, Jerman dan Russia tawarkan
bantuan untuk mencari
Nanggala 402
• TNI gandeng Australia,
Singapura dan Malaysia dalam
proses pencarian kapal selam
KRI Nanggala-402

23 April 2021
• KRI Nanggala 402 sudah tidak bersuara,
tetapi sonar terdeteksi dan kemungkinan
KRI Nanggala 402 terbawa arus
• AS mengirimkan bantuan Pesawat militer
Amerika Serikat P-8 Poseidon untuk ikut
membantu pencarian Kapal Selam KRI
Nanggala 402

22 Apr 2021

23 Apr 2021

24 April 2021
• Serpihan dan Barang dari KRI Nanggala
402 Ditemukan
• Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
menyebut status KRI Nanggala-402
menuju fase tenggelam atau sub-sink usai
temuan serpihan, barang, serta tumpahan
minyak.
• KRI Nanggala telah dinyatakan
tenggelam berdasarkan bukti-bukti
otentik.

0
21 Apr 2021

Total Unggahan

Total Pelibatan

72.793

1.617

24 Apr 2021

Akun Terbanyak Dicuit Ulang

www.lab45.id

LINIMASA
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Tagar dominan berasal dari akun Metro TV yang
menayangkan secara langsung pencarian KRI
Nanggala-402. Tagar ini muncul karena tingginya
engagement akun itu, namun tidak menduduki
posisi teratas dalam topik terpopuler di Indonesia
Yang menjadi popular di kalangan warganet
adalah tagar-tagar duka cita dan ucapan doa atas
insiden karamnya kapal selam TNI-Angkatan Laut
itu.
Konferensi pers TNI yang mengabarkan
perkembangan KRI Nanggala juga terdeteksi
masuk dalam pusaran percakapan warganet.
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LINIMASA
Jagat Kata

LINIMASA
Narasi
dan Isu

Jagat kata yang muncul didominasi proses
pencarian KRI Nanggala-402 yang dilakukan tim
penyelamat gabungan.
Netizen Bersatu menyerukan doa keselamatan
para awak kapal selam naas tersebut.
Petunjuk-petunjuk keberadaan KRI Nanggala
menjadi salah satu isu yang menarik dibicarakan
seperti tumpahan oli dan temuan serpihan.
Tampilnya Marsekal Hadi Tjahjanto yang
memimpin pencarian KRI Nanggala-402 banyak
diangkat oleh warganet, terutama saat pejabat
Panglima TNI itu memberikan instruksi kepada
tim penyelamat dari atas kapal perang.
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